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 ٌةٌ ـمضيئٌلكمةٌ 

َكَتَب ُعَمُر ْبُن َعْبِد الَعِزيِز إََِل َرُجٍل: َساَلٌم »َعْن ِشَهاِب ْبِن ِخَراٍش َقاَل: 

، َوااِلْقتَِصاِد 
ِ
ا َبْعُد: َفِإِّني ُأوِصيَك بَِتْقَوى اهلل َباِع ُسنَِّة َعَلْيَك َأمَّ ِِف َأْمِرِه، َواتي

َرُسولِِه، َوَتْرِك َما َأْحَدَث املُْحِدُثوَن َبْعَدُه ِِمَّا َجَرْت ُسنَُّتُه َوُكُفوا َمُؤوَنَتُه. ُثمَّ 

ٌة ِفي َها، اْعَلْم َأنَُّه ََلْ َتُكْن بِْدَعٌة َقطُّ إالَّ َوَقْد َمََض َقْبَلَها َما ُهَو َدلِيٌل َعَلْيَها، َوِعْْبَ

َا  نَِّة، َفِإَّنَّ  -َفَعلْيَك بُِلُزوِم السُّ
ِ
ََم َسنََّها َمْن  -بِِإْذِن اهلل نََّة إِنَّ َلَك ِعْصَمٌة، َفِإنَّ السُّ

ِق، َفاْرَض لِنَْفِسَك بََِم  َلِل َواحلُْمِق َوالتََّعمُّ َقْد َعِلَم َما ِِف ِخاَلِفَها ِمَن اخلََطِأ َوالزَّ

، َوََلُْم َكاُنوا َرِِضَ بِِه الَقْوُم ِلَ  وا ، َوبَِبََصٍ َناِفٍذ َكفُّ ُْم َعََل ِعْلٍم َوَقُفوا نُْفِسِهْم، َفِإَّنَّ

ابُِقونَ  -َلْو َكانَ -َعَل َكْشِف الُُموِر َأْقَوى، َوبَِفْضِل َما ِفيِه  ُْم السَّ « َأْحَرى، َفِإَّنَّ

 [ (322-321 /1) البن بّطة« اإلبانة]»
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 هلل تعاَل وي ــلُ ـإثبات صفة العُ 

 (يشٍءٌمنٌأقوالٌأئمةٌالمالكيةٌرٌ كٌ ذ ٌ)
 :-رمحه هللا-( قول اإلمام مالك بن أنس إمام دار اهلجرة 1)

روى عبد هللا بن أمحد بن حنبل يف الرد على اجلهمية: بسنده عن عبد هللا بن نافع قال: قال مالك بن     
 .هللا يف السماء، وعلمه يف كل مكان، ال خيلو منه شيءأنس: 

" والاللكائي 289ص"" واآلجري 263" وكذا أبو داود يف "املسائل" "ص5أخرجه عبد هللا يف "السنة" "ص
 " وسنده صحيح، واحتج به اإلمام أمحد يف رواية لآلجري.2 /92 /1"ق

وساق البيهقي بإسناٍد صحيح عن أيب الربيع الرشديين عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل     
تَ َوى{ كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء، مث رفع رأسه  فقال: يا أبا عبد هللا }الرَّمحمَُن َعَلى المَعرمِش اسم

الرمحن على العرش استوى كما وصف نفسه، وال يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب فقال: 
 .بدعة، أخرجوه

 [.]انظر لالستزادة: خمتصر العلو للذهيب، للعالمة األلباين رمحه هللا

يف كتابه )الرسالة( يف باب ما تنطق به  -رمحه هللا-( قال اإلمام ابن أيب زيد القريواين املالكي 2)    
 األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الديانات:

 ".... العلي الكبري، وأنه فوق عرشه اجمليد بذاته، وهو يف كل مكاٍن بعلمه".

يف كتابه )التمهيد( عند شرح  -رمحه هللا-الرب األندلسي املالكي  ( قال اإلمام احلافظ ابن عبد3)    
 حديث النزول:

وفيه دليٌل على أن هللا عز وجل يف السماِء على العرِش ِمن فوق سبع مساوات، كما قالت اجلماعة، وهو ِمن 
 حجَّتهم على املعتزلة واجلهمية...

 إىل أن قال:
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 ذلك:والدليل على صحة ما قالوه أهل احلق يف 

تَ َوى((. َر َما ِمنم  قوُل هللا عز وجل: ))الرَّمحمَُن َعَلى المَعرمِش اسم َمم تَ َوى َعَلى المَعرمِش يَُدب ُِر األم وقوله عز وجل: ))مُثَّ اسم
تَ َوى ِإََل السََّماِء َوِهَي ُدَخاٌن((. َشِفيٍع((. وقوله  ِش َسِبياًل((.وقوله: ))ِإًذا ََلب متَ َغوما ِإََل ِذي المَعرم  وقوله: ))مُثَّ اسم

َعُد المَكِلُم الطَّيِ ُب((. وقال: ))أَأَِمنمُتمم َمنم يف  وقوله تعاَل: ))فَ َلمَّا ََتَلَّى َربُُّه لِلمَجَبِل((. تبارك امسه: ))إِلَيمِه َيصم
َرمَض((. َعمَلى( السََّماِء َأنم ََيمِسَف ِبُكُم األم َم َربِ َك األم  (.وقال جل ذكره: ))َسبِ ِح اسم

 .وهذا من العلو    

 و))ََيَاُفوَن َرب َُّهمم ِمنم فَ ومِقِهمم((. ((و ))َرِفيُع الدََّرَجاِت ُذو المَعرمشِ  ((كذلك قوله: ))المَعِليُّ المَعِظيمُ و    

 !واجلهمي يزُعُم أنه أسفل    

َرمِض مُثَّ      َر ِمَن السََّماِء ِإََل األم َمم وقوله: ))تَ عمرُُج المَماَلِئَكُة َوالرُّوُح . ((يَ عمرُُج إِلَيمهِ وقال جل ذكره: ))يَُدب ُِر األم
وقال: ))فَالَِّذيَن ِعنمَد رَبِ َك . ((وقال: ))َبلم َرفَ َعُه اَّللَُّ إِلَيمهِ . ((وقال لعيسى: ))ِإين ِ ُمتَ َوفِ يَك َورَاِفُعَك ِإَلَّ . ((إِلَيمهِ 

ِسُرونَ . ((ُيَسبِ ُحوَن لَُه بِاللَّيمِل َوالن ََّهار َتحم ِبُوَن َعنم ِعَباَدتِِه َوََل َيسم َتكم وقال: ))لَيمَس . ((وقال: ))َوَمنم ِعنمَدُه ََل َيسم
 والعروج هو الصعود.َلُه َداِفٌع * ِمَن اَّللَِّ ِذي المَمَعارِج((، 

ن على السماء؛ يعين على العرش، وأما قوله تعاَل: ))أَأَِمنمُتمم َمنم يف السََّماِء َأنم ََيمِسَف ِبُكُم((، فمعناه: مَ     
ُهٍر((؛ أي على األرض.  َرمِض أَرمبَ َعَة َأشم وقد يكون )يف( مبعىن على، أَل ترى إَل قوله تعاَل: ))َفِسيُحوا يف األم

ِل((، وهذا كله يعضده قوله تعاَل: ))تَ عمرُُج المَماَلِئَكُة  َوالرُّوُح إِلَيمِه((، وكذلك قوله: ))َوأَلَُصلِ بَ نَُّكمم يف ُجُذوِع النَّخم
 وما كان مثله مما تَلومنا من اآليات يف هذا الباب.

 وهذه اآليات كلها واضحاٌت يف إبطال قول املعتزلة.    

 ، وقوُُلم يف تأويل استوى استوَل، فال معىن له؛ ألنه غرُي ظاهر يف اللغة.ادعاؤهم اجملاَز يف االستواء  وأما     

املغالبة، وهللا َل يغالبه وَل يعلوه أحٌد، وهو الواحد الصمد. انتهى كالم اإلمام ابن  ومعىن اَلستيالء يف اللغة
 .-رمحه هللا-عبد الِب 
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 من أحكام شهر شعبان
 أما بعد:    
فإن هللا تعاَل فاوت حبكمته بني األشهر وخص بعضها مبا ليس يف غريه، وإن شهر شعبان من األشهر اليت     

 ينبغي أن يعتين هبا املسلم ويتفقه يف مجلة من األحكام املتعلقة به.

 جيوز أنه يشرع ملن كان عليه قضاء من رمضان الفائت أن يبادر إَل القضاء يف هذا الشهر فإنه َل ومنها:    
 تأخري القضاء حىت يدخل رمضان من غري عذر....

أنه يشرع للمسلم أن يكثر من الصيام يف هذا الشهر تأسيًا بالنيب صلى هللا عليه وسلم ف إنه كان  ومنها:    
يصوم شعبان كله أو أكثره، عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم حىت 

فطر ويفطر حىت نقول َل يصوم وما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم استكمل صيام شهر قط نقول َل ي
 إَل شهر رمضان وما رأيته يف شهر أكثر صياما منه يف شعبان. رواه البخاري ومسلم.

 وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم وَل يفطر حىت نقول ما    
يف نفس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يفطر العام مث يفطر فال يصوم حىت نقول ما يف نفسه أن يصوم 

 العام وكان أحب الصوم إليه يف شعبان. رواه أمحد.

وعن أم سلمة رضي هللا عنها قالت: ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصوم شهرين متتابعني إَل     
 اه الرتمذي وقال: حديث حسن.شعبان ورمضان. رو 

فكان النيب صلى هللا عليه وسلم يصوم أكثر شعبان لقول عائشة يف رواية مسلم: )كان يصوم شعبان إَل قليالً( 
 .فُتحمل األحاديث اليت يدل ظاهرها على صيامه شعبان كله أي على صيام أكثره

ى هللا عليه وسلم من الصيام يف شعبان مث إن أهل العلم اجتهدوا يف البحث عن سبب إكثار النيب صل    
وأصح األقوال يف ذلك ما جاء مصرحاً به يف احلديث الذي رواه ابن خزمية وصححه من حديث أسامة بن زيد 

"ذلك شهر يغفل قال: قلت: يا رسول هللا َلَم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: 
رفع فيه األعمال إىل رب العاملني فأحب أن يرفع عملي وأنا الناس عنه بني رجب ورمضان، وهو شهر ت

 .صائم"
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ومن احلكم اليت استنبطها بعض أهل العلم أن صيامه يكون كالتمهيد والتدريب لصوم رمضان حىت َل يثقل     
عليه بل مىت أكثر الصوم يف شعبان دخل رمضان وقد اعتاد الصيام وسهل عليه خبالف من بَ ُعد عهده بالصوم 

  إنه يتعب يف رمضان وَل سيما يف أوله فكيف إذا كان رمضان يف صيف حار وهنار طويل!ف

 ومنها أن صيامه مبنزلة السُّنة القبلية بني يدي رمضان كالسنن القبلية اليت تكون بني يدي الصالة املفروضة.    

أعين قبل رمضان بيوم أو يومني : أنه َل جيوز للمسلم أن يصوم يف آخره ومن األحكام املتعلقة هبذا الشهر    
إَل من كان له صوم يعتاده كمن يصوم اَلثنني واخلميس أو من كان عليه قضاء أو اعتاد أن يصوم ثالثة أيام 
من كل شهر فإنه قد ثبت عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )َل تقدموا رمضان بصوم يوم وَل يومني إَل رجل 

 .هكان يصوم صوماً فليصمه( متفق علي

 [.-حفظه هللا-]انتهى باختصار من خطبة للشيخ د. علي بن حيىي حدادي 

 

 التحذير من بدعة االحتفال بليلة النصف من شعبان: ●    

رَع ختصيصها      لو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول مجعة من رجب أو ليلة اإلسراء واملعراج ُيشم
باحتفاٍل أو شيٍء من العبادة، ألرشد النيب صلى هللا عليه وسلم األمة إليه، أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من 

هم، وهم خري الناس، وأنصح الناس بعد األنبياء ذلك لنقله الصحابة رضي هللا عنهم إَل األمة، وَل يكتموه عن
عليهم الصالة والسالم، ورضي هللا عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من 
كالم العلماء أنه َل يثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وَل عن أصحابه رضي هللا عنهم شيء يف فضل 

جب، وَل يف ليلة النصف من شعبان، فُعِلم أن اَلحتفال هبما بدعة حمدثة يف اإلسالم، ليلة أول مجعة من ر 
وهكذا ختصيصها بشيء من العبادة، بدعة منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب، اليت يعتقد بعض الناس 

ا، لألدلة السابقة، هذا أهنا ليلة اإلسراء واملعراج، َل جيوز ختصيصها بشيء من العبادة، كما َل جيوز اَلحتفال هب
، فكيف والصحيح من أقوال العلماء أهنا َل تُ عمَرف، وقول من قال: أهنا ليلة سبع وعشرين من رجب،  لو ُعِلَمتم

 :قول باطل َل أساس له يف األحاديث الصحيحة، ولقد أحسن من قال
 وخري األمور السالفات على اهلدى     **     وشر األمور احملدثات البدائع

 [.-رمحه هللا-حكم اَلحتفال بليلة النصف من شعبان، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ]
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 حتريم آالت اللهو واملوسيقى

ٌلرشعيةٌمنٌالكتابٌوالسنةٌالصحيحةبعضٌاألدلةٌا
 اغيناأليفٌحتريمٌالمعازفٌوالموسيىقٌو

َذَها ُهُزًوا ))َوم َن النَّاس  َمن َيْشََت ي هَلَْو قال هللا تعاَل:   (1) لَّ َعن َسب يل  اَّللَّ  ب َغرْي  ع ْلٍم َويَ تَّخ  احْلَد يث  ل ُيض 
نٌي((ُأولَ   روى ابن جرير بإسناده عن ابن مسعود رضي هللا عنه أنه سئل عن  [.6]لقمان/ ئ َك هَلُْم َعَذاٌب مُّه 

قال ابن كثري: وكذا قال ابن عباس، . يرددها ثالث مرات ناء، وهللا الذي ال إله إال هو""الغهذه اآلية فقال: 
 ة.ول، وعمرو بن شعيب، وعلي بن بذميوجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وجماهد، ومكح

"ليكوَننَّ من أمَّيت أقواٌم مالك األشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   عن أيب  (2)
أتيه م فَ، ولينزَلنَّ أقواٌم إىل جنب  َعَلٍم يروُح عليهم بسارحٍة هلم ييستحلُّوَن احل َر واحلريَر واخلمَر واملعاز  

ع إلينا غًدا، فيبي  ُتهُم اَّللَُّ ويَضُع الَعَلَم، وميسُخ آخريَن ق َردًة وخنازيَر إىل  (يعين الفقريَ ) اجٍة فيقولوا: ارج  حل 
 .[5590]البخاري/" يوم  القياَمة  

نيا ": قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  (3) صوتان  ملعونان  يف الدُّ
 ."واآلخرة  مزماٌر عنَد نعمٍة ورنٌَّة عنَد مصيبةٍ 

 [.52رواه البزار يف املسند، والضياء يف املختارة، وقال العالمة األلباين: صحيح. حترمي آَلت الطرب/ص]
 هذا احلديث من أجود ما حيتج به على حترمي الغناءقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا:     

 .[1/291]اَلستقامة
 يف أمَّيت قذٌف، يكونُ ": عن عمران بن حصني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  (4)

وُشر بت "إذا ظهَرت  املعازُف، وكُثرت  الق ياُن، قال: . قيل: يا رسوَل هللا ! ومََت ذاك؟ ومسٌخ، وخسٌف"
 .مجع قينة وهي املغنية القيان: ".اخلُمورُ 

رواه الرتمذي يف كتاب الفنت، وابن أيب الدنيا يف ذم املالهي، وغريمها. وحسنه العالمة األلباين يف صحيح ]
 [.الرتغيب

اخلمَر "إنَّ هللَا حرم وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:   (5)
 .الطبل الكوبة:رة. و شراب مسكر يتخذ من الذ لغبرياء:. ا"وامليسَر والكوبَة والغُبرياَء، وكلُّ مسكٍر حرامٌ 

رواه أمحد، وأبو داود، والبيهقي وغريهم. وصححه العالمة أمحد شاكر والعالمة األلباين. انظر حترمي آَلت ]
 [.57الطرب/ص
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 احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني..    
أما بعد؛ فال نعلم يف املوسيقى وغريها من آَلت املالهي تفصياًل بل كلها ممنوعة وكلها من اللهو احملرم     

ل وعال يف كتابه وكلها من وسائل إفساد القلوب ومرض القلوب والصد عن اخلري، فالواجب تركها لقوله ج
َذَها ُهُزًوا ُأولَئ  العظيم:  لَّ َعن َسب يل  اَّللَّ  ب َغرْي  ع ْلٍم َويَ تَّخ  َك هَلُْم ))َوم َن النَّاس  َمن َيْشََت ي هَلَْو احْلَد يث  ل ُيض 

نٌي(( و احلديث هو ]سورة لقمان[، فالعلماء رمحة هللا عليهم ذكر أكثرُهم يف هذه اآلية أن املراد بله َعَذاٌب مُّه 
الغناء وما يصحب ذلك من آَلت اللهو، فالواجب على أهل اإلسالم ترك ذلك وأن َل يتأسوا بالكفرة يف هذه 

 األمور وَل يف غريها.

فاملوسيقى والعود والكمان وسائر أنواع املالهي كلها ممنوعة وكلها من املعازف اليت ذمها الرسول وعاهبا،     
)ليكونن من أميت يف احلديث الصحيح:  -صلى هللا عليه وسلم-عازف، يقول النيب وهكذا األغاين كلها من امل

رواه البخاري يف الصحيح، فاحلر هو الزنا، واحلرير معروف  أقوام يستحلون احل َر واحلرير واخلمر واملعازف(
، َل صنعته يستحله بعض الرجال وهو حمرم على الرجال، واخلمر كل مسكر حيرم على مجيع املسلمني تعاطيه

صلى هللا عليه -يف اخلمر عشرة، الرسول  -صلى هللا عليه وسلم-وَل شربه حيرم على اجلميع، وقد لعن النيب 
لعن اخلمر وشارهبا وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه وبائعها ومشرتيها وآكل مثنها،  -وسلم

أنه يكون يف آخر الزمان قوم يشربوهنا  - عليه وسلمصلى هللا-فيجب احلذر من املسكر، ولكن أخِب النيب 
 يسموهنا بغري امسها. فيجب احلذر من هذا املنكر.

وهكذا املعازف اليت استحلها كثري من الناس اليوم بأمساء متنوعة، فاملعازف من العزف وهو ما يكون من     
 الغناء وآَلت اللهو والطرب، وهي:

 مما يصد عن الذكر

 اخلريومما يشغل عن 

 ومما يضيع األوقات

 ومما يسبب قسوة القلوب ومرضها واحنرافها عن اخلري.

 .فيجب على املؤمن أن حيذر ذلك وأن َل يغرت مبن تساهل يف هذه األمور على غري برهان

 ]حكم مساع آَلت اللهو واملوسيقى، للعالمة ابن باز رمحه هللا/ فتاوى نور على الدرب[.
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ٌألسالفاإلحتافٌبأقوالٌوقواعدٌا
 «حول خمالطة أهل الهواء والبدع واالنحراف»

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وآله وصحبه ومن واَله.
يَّة      أما بعد؛ فإن من أعظم ما متَي ََّزت به دعوة نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم الرمحة والرأفة، مع اجِلدِ 

واحلسم واحلزم والوضوح واحلرص على املؤمنني وهدايتهم وهداية غريهم، إَل غري ذلك من صفاهتا وميزاهتا 
نَي(())َوَما أَ العظيمة النبيلة؛ ألهنا دعوة هللا دعوة احلق  ))ُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشر يَعٍة ، ْرَسْلَناَك إ الَّ َرمْحًَة ل ْلَعاَلم 

 .م َن اأَلْمر  فَاتَّب ْعَها َوالَ تَ تَّب ْع َأْهَواَء الذ يَن اَل يَ ْعَلُموَن((
وحفٌظ فهذا وضوٌح وبياٌن وحزٌم وحسٌم وإرشاٌد وتوجيٌه لسالمة دعوة اإلسالم واملسلمني، وصيانٌة ُلم     

من مسالك وطرائق وأهواء الذين َل يعلمون ِمن سائر أهل األديان واملَِلل والفرق والطوائف املخالفة 
 املنحرفة عن جادَّة احلق والصواب.

وقد هضم ووعى سلفنا الصاحل رمحهم هللا حقيقة هذه الدعوة الراشدة الرشيدة املباركة، وهضموها     
أعلَم  -حبق ٍ -حالوهتا اإلميانية العلمية، وترمجوها علميًا وعمليًا وقولياً، فكانوا وَفِقهوها كلَّ فقٍه، وتذوَّقوا 

 الناس باحلق وأرمحهم باخللق، رمحهم هللا وجعلنا يف َنظمِمهم وزمرهتم مبَنِ ه وكرمه.
من أقواٍل وِمن عظيم ُنصمِح سلفنا الصاحل رمحهم هللا لألمة املسلمة عامًة وحلملة العلم خاصًة؛ ما قالوه     

حكيمٍة وأصوٍل نافعٍة وقواعد ناضجٍة كنتاٍج ِلَما استوعبوه كل استيعاٍب ِمن نصوص القرآن والسنة 
وأصوُلما، وهي خالصاٌت خمتصراٌت وجوامع كلماٍت تدل على تلك األصول والقواعد الشرعية الكلية 

 بأوجز عبارٍة وأجزُلا لفظاً.
يف باب املوقف الشرعي العظيم من أهل   قالوه وسطروه رمحهم هللاوِمن ذلكم املرياث الضخم الثَّر ما     

األهواء والبدع والضالل واملخاَلَفة؛ نصحًا هلل ولدينه وألئمة املسلمني وعامتهم. ونقف إن شاء هللا يف 
هذه العجالة مع مقولٍة عظيمٍة وقاعدٍة متينٍة حتت ذلك الباب )املوقف من أهل األهواء والبدع( لعظيم 

اً، وتنكُّرًا عن احل اجة إليها يف عصرنا احلاضر الذي امتأل ِفتناً، وجهاًل، وتلوُّناً، وضياعاً، ومياعًة، وتغريُّ
 منهج احلق الواضح. اللهم عافنا وَسلِ منا!

 .«من أعان صاحب بدعٍة فقد أعان على هدم اإلسالم»قال الُفضيل بن عياض رمحه هللا: •     
 (.15(، وابن اجلوزي يف تلبيس إبليس )8/103)رواه أبو نُعيم يف احللية 

 .«من عظَّم صاحب بدعٍة فقد أعان على هدم اإلسالم»ونَ َقَله الِبهباري يف شرح السنة بلفظ: 
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واضٌح ظاهٌر؛ ألنه منطق حكمٍة َل تكلَُّف فيه وَل تعمُّق، وإمنا حقيقة  -بفضل هللا-ومعىن الكالم     
إعانة صاحب البدعة واَلحنراف؛ ألن عاقبة ذلك والعياذ باهلل: هدٌم  نصٍح وتوجيٍه وحتذيٍر وترهيٍب من

لدين هللا، وتقويٌض لشرائعه وشعائره، وطمٌس ملعامله؛ فإنَّ إعانة صاحب البدع تقويٌة له على ما هو عليه 
عليهم  من البدع ودعٌم له ولضالله وخمالفاته لدين هللا وكما أنه خداٌع وخيانٌة للمسلمني وتشويٌش وتلبيسٌ 

وتغريٌر هبم، وِمن أخطر أبواب إعانته وأعظمها ضرراً على املسلمني ودينهم: اإلرشاد والتوجيه إليه وجرُّهم 
 إَل طريقه املخاِلف، ومن صور ذلك وأمثلته:

 ( اإلرشاد إليه.1)
 ( تزكيته ومدحه.2)
 ( وتوجيه الناس إَل أخذ العلم عنه، والنصح به.3)
 وصحبته، والسفر والنزول معه، والسرور به والبشُّ يف وجهه واَلحتفاء به.( جمالسته ومؤانسته 4)
 ( والظهور والِبوز معه يف جَمَاِمِعه وحَمَاِفِله اليت ختصُّه هو أو اليت يُدعى إليها ومُيَكَُّن فيها.5)
(6.  ( والدفاع عنه بال وجه حقٍ 
 ألرض فساداً.( السكوت عليه وعنه، والصمت الدفني َتاهه وهو يعيث يف ا7)
( التخذيل بعدم مناصرة وتأييد من يبنيِ  حاله ويكشف عواره ويردُّ عليه وينصح األمة بالبعد عنه واحلذر 8)

 منه.
 ( اإلرشاد إَل كتبه أو جهوده أو قَالِِه.9)
 «َمن َزوََّج كرميته من صاحب بدعٍة فقد قطع رمحها»( تزوجيه أو التزوُّج منه لذاته قال الفضيل: 10)

 [.1385]شرح أصول اَلعتقاد لاللكائي/
 ( تقليده يف هيئته وهندامه وكالمه وحركاته وسكناته.11)
 ( وتوقريه وتعظيمه واحرتامه، ووصفه باحملامد والثناءات وحنوه.12)
 ( ودعمه باملال واجلاه، أو إرشاد السلطان إليه ومحايته.13)

وجهادهم، وَسَلَك بنا مسلكهم، وَحَشَرنا فرحم هللا السلف على صادق نصحهم وعظيم جهدهم     
وإياهم يف زمرة نيب األمة والرمحة صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة غري خزايا وَل ندامى، واحلمد هلل رب 

 العاملني.
 كتبه

 نزار بن هاشم العباس
  ه1438صفر/  /24
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 الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز موقع

www.binbaz.com 

 أمان اجلاميحممد  الشيخ العالمة موقع

www.eljame.com 

 بن حييى النجميأمحد  الشيخ العالمة موقع

www.alnajmi.com 

 بن هادي املدخيلربيع  الشيخ العالمة موقع

www.rabee.net 

 انزفوالبن فوزان صالح  الشيخ العالمة موقع

www.alfawzan.com 

 العبد الكريم السالم بن برجس عبدفضيلة الشيخ موقع 

www.burjes.com  

 حممد بن هادي املدخيل فضيلة الشيخصوتيات موقع 

www.mdkhly.com 

 اهلل بن عبد الرحيم البخاريعبد  فضيلة الشيخموقع 

www.elbukhari.com 

 وإذاعة مرياث النبياءموقع 

www.miraath.net 

 راية السلف بالسودانموقع 

www.rsalafs.com 

مواق
ــ

عٌمفي
ــ

ٌ ص  ن  دةٌي 
ـ

حٌبه
 اـ

 


